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Nhân dịp Tết Bính Tuất và qua năm mới 2006, Văn Lang kính chúc quý phụ huynh, các thầy cô tình nguyện 
và các em học sinh một mùa Xuân và năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ.   
 
Năm 2005 trôi qua, chúng ta đã qua hơn nửa niên khóa 2005-2006.  Hơn nửa năm học vì, khác với đa số các 
trường trong hơn 80 trung tâm dạy Việt Ngữ vùng Nam California, Văn Lang mở cửa suốt năm đón nhận học 
sinh.  Niên học 2005-2006 đã bắt đầu từ khóa Hè 2005 và nay đã xong hai khóa Hè và Thu.  Nhưng cũng vì 
mở cửa quanh năm nên các giảng viên thiện nguyện của trường không có “nghỉ hè”.  Biết rằng các thiện 
nguyện viên vì chân tình yêu mến học trò vẫn âm thầm làm việc từ nhiều năm nay, nhưng Ban Ðiều Hành 
Văn Lang, và chắc chắn tất cả quý phụ huynh học sinh không quên lòng hy sinh tận tụy của quý thầy cô.  
Nhân dịp Xuân về, xin gởi lời tri ân đến tất cả các thầy cô và thân chúc mọi điều tốt lành, vững tinh thần 
phục vụ.  Mong rằng những thành quả gặt hái được của từng em, từ vài tiếng ê a đánh vần tiếng Việt đến một 
vài lời thưa gởi lễ độ, sẽ đủ làm phần thưởng quý giá và niềm an ủi lớn lao cho mỗi chúng ta. 
 
Đặc biệt trung tâm xin chân thành tri ân sự nổ lực đóng góp của một số quý phụ huynh, người giúp phần 
nhạc đệm để buổi hát quốc ca và lễ chào cờ đầu mỗi buổi học thêm long trọng, người giúp trông nom cổng ra 
vào trường để tạo thêm an ninh cho học sinh, người phụ giúp sinh hoạt văn nghệ, người giúp kéo bàn ghế sắp 
xếp các lớp học, người phụ nhặt từng mảnh rác, người giúp tập vở hay văn phòng phẩm…  Tất cả mọi việc 
dù lớn hay nhỏ, của hay công, đều là những nghĩa cử quý giá, thiết thực, giúp đỡ trường làm việc hiệu quả 
hơn và khích lệ hơn tinh thần các thiện nguyện viên tại trường.  Sự hợp tác chặt chẽ của phụ huynh và nhà 
trường chắc chắn cũng sẽ giúp việc học Việt ngữ của các em mau tinh tấn hơn. 
 
Những hoạt động của trường Văn Lang trong năm qua đã đánh dấu sự trưởng thành trong phạm vi trường 
học cũng như ngoài cộng đồng người Việt vùng Nam California.  Ngoài chương trình Việt Ngữ đều đặn hàng 
tuần, Văn Lang đã tham dự nhiều chương trình văn hóa xã hội trong cộng đồng Việt, từ việc tham gia văn 
nghệ tại hội chợ Tết, trình diễn trong đêm văn nghệ Southeast Asia Cultural Festival tại Long Beach, tham 
gia đêm văn nghệ họp mặt Tân niên các thầy cô giáo tại Quận Cam, đến hội chợ Tết Trung Thu và “picnic” 
hè. 
 
Tờ báo Xuân năm nay được hân hoan ra mắt độc giả sau vài kỳ vắng bóng vì “thiếu phương tiện”.  Văn Lang 
chủ trương chỉ in báo biếu phụ huynh và thân hữu khi đủ tài lực mà không phải chạm đến ngân quỹ vốn đã 
luôn eo hẹp, thưòng chỉ vừa đủ trả tiền thuê trường và mua sắm học cụ.  Vì thế Trung tâm Văn Lang xin 
chân thành cám ơn quý phụ huynh và thân hữu đã thiết thực đóng góp cho sự hình thành của tờ báo này bằng 
những quảng cáo, dù biết rằng đây là tờ báo học trò với những tay viết “tài tử” và của cả các em đang tập viết 
văn.  Riêng Ban Biên Tập chúng tôi đã cố gắng, vì là tờ báo của một trường Việt ngữ, sửa từng lỗi chính tả 
và có khi “giằng co” từng chữ sao cho hợp tình hợp ý.  Tuy nhiên, nếu có gì sơ sót, chúng tôi xin nhận trách 
nhiệm với tác giả và quý bạn đọc.  Sau cùng, vì số trang báo phải giới hạn và ưu tiên dành chỗ cho học sinh 
và những sinh hoạt của trường, Ban Biên Tập xin cáo lỗi với một số thân hữu và thầy cô giáo để hẹn đăng 
bài trong một kỳ khác. 
   
Qua năm mới, Văn Lang vững tin sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc Việt nơi hải ngoại. 

 

             Thân ái, 

                                                                              Ban Biên Tập Văn Lang   


